
הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו 
בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים המסופקים על ידינו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על 

מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין 
ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים המסוקים הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו 

כי אנו מחוייבים לספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה 
בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות 

בהם מפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת התמיכה, שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים 
מחליפה כל מידע טכני קודם והופכת אותו לבלתי תקף. על כן, עליך לדרוש תמיד את הגרסה המעודכנת.

* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.
* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך היא פונה לשני המינים

דוגמאות ליישומים
MONOFLEX HYBRID משמש לאיטום מפני מים על משטחים של מלט, בטון, עץ, 

מתכת, אריחים, ביטומן.

ניתן ליישם על משטחים אופקיים ואנכיים כגון: 
 טרסות	 
 תעלות ניקוז	 
 מבנים עשויים לבנים 	 
 קוביות בטון	 

תיאור במוצר:
ציפוי גג אלסטומרי מהדור החדש של שרפים בטכנולוגיית ננו. לאחר היישום מתקבל 

קרום אלסטי שמגן על הגג ומציע חסינות בפני מים. 
המוצר מציע עמידות רבה בסביבות מימיות ובריכות )לעומת ציפויים אקריליים 

נפוצים(. עמידות מעולה בפני חשיפה לשמש ואיטום מובטח בתנאי מזג אוויר קשים 
וטמפרטורות קיצוניות במשך שנים רבות.

ללא פוליאוריטן, ממסים וחומרים מסוכנים או רעילים אחרים.

איטום גג מהדור החדש עמיד בפני מים לאורך זמן

Monoflex Hybrid

יתרונות:
 מכסה סדקים רחבים ומגוונים ומספק הגנה מוחלטת מפני לחות.	 
 מגיב עם אור השמש ואינו דביק גם בטמפרטורות גבוהות מאוד.	 
 משקף את אנרגיית אור השמש ומפחית משמעותית את הטמפרטורה של 	 

המשטח החיצוני, מה שגורם להפחתה בצריכת האנרגיה במהלך חודשי הקיץ.
 מונע הצטברות של אבק ושומר על הצבע הלבן.	 
 הידבקות מעולה על מצעים כגון קרמיקה, אריחים, אבץ, אלומיניום, לבנים,   	 

     עץ, בטון, ביטומן, כל סוג של ממברנות איטום וכדומה. 
 עמידות לאורך זמן )10 שנים(.	 
 חסכוני במיוחד ונוח לשימוש.	 
 בעל סיבולת גבוהה.	 
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הכנות המשטח:
 הקפידו על משטחים יציבים, הסירו חלקים רופפים ומנותקים, לכלוך, שומן, אבק וכו'. 	 
 	 B70 .)BETOFIX למשל( BAUER מלא ותקנו חורים גדולים וסדקים עם מוצרי תיקון מתאימים של 
ניתן ליישם את החומר ללא קשר לאחוז הלחות על המשטח.	 

אופן שימוש:
צריכה של 1-2 ק"ג / מ"ר תלוי בנקבוביות ובתכונות המשטח.

לבן צבע

1.3 ק"ג לליטר צפיפות

C ° +35 עד C ° 5 + טמפרטורת יישום

300% התארכות עד קריעה

1.5N/mm² חוזק למשיכה

h0.5 • 0.01 ק"ג / 2 מ"ר<  ספיגת מים

1.5N/mm² הצמדות לבטון

זמן ייבוש למגע 3 שעות בטמפרטורת 20 מעלות צלזיוס

12 שעות בטמפרטורת 20 מעלות צלזיוס ייבוש סופי

הוראות שימוש:
MONOFLEX HYBRID מוכן כבר לשימוש ודורש רק ערבוב קצר בתוך המכל עד להשגת תערובת הומוגנית. 	 

את החומר יש ליישם על ידי מברשת או רולר לרוחב המשטח. לדלל עם 10% מים לשימוש כשכבת פריימר	 
את השכבה השנייה יש ליישם על השכבה הראשונה כאשר השכבה הראשונה יבשה לחלוטין. במידת הצורך 	 

יישמו שכבה שלישית באותו האופן. 
וודאו כי החומר ממלא את כל המשטח, במקרים של סדקים גדולים ישמו את החומר בין שתי השכבות של רשת 	 

חיזוק )זכוכית, סיבים או פוליאסטר(.
במקרים הדורשים מילוי סדקים באופן מקומי יש להזריק את החומר כשהוא מדולל ב- 10% מים ישירות ואז למרוח.	 
אין ליישם את החומר תחת קרינת שמש אינטנסיבית, גשמים או בימים בהם הטמפרטורה צפויה לרדת מתחת לאפס. 	 
מיד לאחר היישום יש לנקות את כלי השימוש באמצעות מים.	 

צורה: משחה לבנה
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בריאות ובטיחות:
למידע וייעוץ בנושא טיפול, אחסון ופינוי בטוח של מוצרים כימיים,

המשתמשים יתייחסו לגיליון הבטיחות העדכני ביותר ובו נתונים הקשורים לבטיחות.

אריזה:
מגיע במכל של 5 ק"ג ו-13 ק"ג.

אחסון:
יש לאחסן באזור מוצל ומוגן מפני כפור, טמפרטורה גבוהה וחשיפה לשמש ל-12 חודשים לפחות

הערות: 
פרטים טכניים, נכסים, המלצות ומידע על מוצרי BAUER מסופק בתום לב.

המוצרים מבוססים על המחקר והניסיון של החברה, בתנאי שהם מאוחסנים
תחת תנאים תקינים ולפי ההמלצות. 

שיטת השימוש בחומרים, כמו גם אופי הפרויקט ותנאי הסביבה אינם בשליטתה של החברה.
בכל יישום פרטני של המוצר האחריות על תוצאות היישום מוטלת באופן בלעדי על המשתמשים. 

מומלץ למשתמשים במוצר לקרוא את העדכון האחרון של המדריכים הטכניים הזמינים.
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